


Der er ingen tvivl om, at levende fjord-

rejer er en agn, der virkelig rykker. Og

selv om der kan være enkelte tilfælde,

hvor skaller fanger bedre, vil der til enhver tid

være tale om en agn, der altid vil blive gen-

kendt som mad – god mad. Næsten uanset

hvordan man fisker fjordrejen, vil den være så

attraktiv, at den vil fange fisk. Men - når det er

sagt, er der helt klart metoder, som fanger mar-

kant bedre end andre.

FISK AKTIVT  Erfaringerne viser, at stationært

flåd- eller bundfiskeri, hvor man kaster ud og

venter, ikke giver nær så mange fisk som aktivt

flåd- eller bundspin.

Årsagen er dels, at man

ved aktivt fiskeri afsøger

en masse vand for fisk –

og dels, at man med et

takel, der spinnes eller

rykkes ind, ofte får en

mere lokkende bevægelse i agnen. Sidst, men

ikke mindst, afsøges hele vandsøjlen mere

effektivt ved aktivt fiskeri – særligt i forbindel-

se med flådspin, hvor agnen daler langsomt og

lokkende ved spinstop, for derefter at stige i

vandet, når der spinnes ind.

VÆLG DET RIGTIGE FLÅD  Selv om de gode gamle

bobleflåd  kan fange fisk, når fiskene er i hugget,

vil man normalt fange betydeligt mere ved at

anvende følsomme medeflåd - fx wagglers, anten-

neflåd eller missiles. Og det er ikke ligegyldigt

hvilket flåd og hvilken flådstørrelse du vælger. 

Valget af flåd afhænger af flere faktorer som

vind, strøm, kastelængde og fiskedybde.

Generelt gælder det, at jo mere vind, stærkere

strøm, større kastelængde og fiskedybde –

desto kraftigere flåd skal man vælge for at have

kontrol over fiskeriet og undgå falske nap.

Omvendt skal man heller ikke overdrive

størrelsen, da større flåd ofte betyder dårlige

indikation af forsigtige hug. 

Flådvalget afhænger ikke kun af de ydre

faktorer, men også af fisketeknikken. Fisker

man fra båd og lader flåddet drive direkte ned-

strøms, er det muligt at bruge mere følsomme

flåd som fx wagglers, mens fiskeri fra land eller

flådspin på kryds og tværs af strømmen ofte

kræver lidt kraftigere flåd for at have kontrol

med fiskeriet – fx missiles. 

En anden årsag til, at det ofte kan betale sig

at vælge lidt kraftigere flåd til flådspin, er, at

man kaster længere og derfor kan afsøge mere

vand. Men et lidt kraftigere flåd giver også

større fleksibilitet: Én aborre kommer sjældent

alene, og når først man har fået hug et sted,

gælder det om lynhurtigt at kunne kaste tilbage

til præcis samme spot. Med et lidt for let flåd ,

der kun lige akkurat kan kaste ud til stimen, risi-

kerer man at komme til kort, hvis aborrerne

trækker lidt længere ud. Tilsvarende vil ændrin-

ger i vind eller strøm kunne betyde, at man skal

skifte flådtakel for at kunne komme ordentligt

ud til fiskene. Og når man endelige har fået

fumlet sig færdig , så er stimen måske væk.

FLÅDTAKLET TIL FLÅDSPIN  Under normale for-

hold med ingen eller svag strøm er det tit en

fordel af fiske rejen ”on the drop” dvs. uden

blybelastning på forfanget, så den synker lang-

somt og lokkende gennem vandet. Men ofte

kan der dog blive tale om, at man må foretage

en afvejning mellem  optimal præsentation og

effektiv afsøgning. Synker agnen langsommere

end det egentlig er nød-

vendigt, for at lokke

aborrerne til hug, så

kommer det til at tage

længere tid at afsøge

vandet for fisk. Til-

svarende kan et for lang-

somtsynkende takel være en ulempe, når strøm

eller overfladedrift er så stærk, at agnen

simpelthen ikke når at komme ned i den

dybde, hvor fiskene står. Her kan det være

nødvendigt at belaste taklet med et BB eller

AAA-splithagl for at komme hurtigt nok ned

til aborrerne.  Under moderate forhold placeres

haglet cirka halvvejs nede på taklet, mens det

ved meget stærk strøm kan være nødvendigt at

placere helt op til et SSG på den nederste tre-

diedel af taklet. 

Når fiskene virkelig er i hugget, er hug-

indikation på langsomt synkende takler let >>

E
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Aktivt fiskeri er lig med lokkende bevægel-

ser af agnen, effektiv afsøgning og flere

fisk på land.

Ofte kan der dog blive tale om, at man 
må foretage en afvejning mellem  optimal 

præsentation og effektiv afsøgning

LANGE KAST Når der skal

kastes langt, er store belastede

missiles et godt valg. Det at belast-

ningen sidder i flåddet istedet for

på linen, giver mindre kludder samt

mindre slitage på hovedlinen, idet

for mange splithagl giver klemsår

på linen, der i sidste ende kan føre

til uventede linebrud. På den viste

model kan belastningen justeres

ved at skrue øjet af, og fjerne et par

af metalskiverne. Dette kan fx være

en fordel, hvis man bliver nødt til at

belaste taklet ekstra, for at få agnen

ordentligt ned til fiskene.
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nok – flåddet går under. Men når de er meget

forsigtige eller blot tager den synkende agn uden

at svømme væk, kan det være en fordel med et

lille naphagl 15 – 30 cm foran agnen. Dette er

den bedste måde at sikre en god indikation, når

fisken tager agnen i nedsvævet – eller løfter

agnen, når taklet er strakt ud. I førstnævnte

tilfælde ses hugget ved, at flåddet er længere tid

om at stille sig korrekt, mens det i sidstnævnte

ses ved, at flåddet løfter sig en lille smule. Gør

modhug for den mindste afvigelse i flåddets nor-

male nedsynkningsmønster. Indstil flåddybden,

så taklet i fuldt udstrakt tilstand fisker på – eller

umiddelbart over bunden. På denne måde

afsøges hele vandsøjlen effektivt og systematisk.

REJER PÅ KROGEN  Rejen kroges bedst i halero-

den (se stort billede på forrige opslag). Krogen,

der helst skal være en bredgabet kemisk skær-

pet krog med relativt tynd wire, stikkes lettest

i fra den bløde side af halen. Kroges rejen i

hovedet dør den med det samme, og laver ikke

de samme lokkende rejehop som når den kro-

ges i halen. Gode kroge er fx Drennan Wide

Gape Specialist eller DD/Prologic MP1.

Størrelse 8 er optimalt til det meste fiskeri.

ALT KAN LADE SIG GØRE Traditionelt aborre-

fiskeri i strømvand går ud på at lade flåddet

drive nedstrøms, mens det af og til holdes til-

bage for at stramme linebuen op – hvorved

flåddet bremses, og agnen stiger lokkende i

vandet.  Men der er mange andre muligheder.

Der er ingen der siger, at flåddet nødvendigvis

skal fiskes i en direkte nedstøms bane – ofte

vil man kunne afsøge mere vand – og lave

ekstra lokkende bevægelser, ved at fiske på

kryds og tværs af strømmen, alt imens taklet

rykkes ind ved varierende bevægelser i stang-

toppen.

GREJET Flådspin efter aborrer praktiseres bedst

med en kraftig matchstang, der skal være stiv

nok til at forplante rykkene i stangtoppen

direkte til taklet, uden at bevægelserne absor-

beres af linens elasticitet. Som hjul anvendes et

lille fastspolehjul. 

Kraftige flåd, fx store missiles, slider på hoved-

linen, så til dette formål fyldes hjulet med fx

0,20-0,22 mm nylon eller 0,08-0,10 mm spun-

den line. Anvendes mindre flåd med bærevægte

under 8–10 gram, kan man med fordel gå ned i

fx 0,18–0,20 mm nylon som hovedline, >>

flådspin & rejer fortsat

Selv om rejer ofte kan være alt andet overlegent, kan der være situationer og tidspunkter, hvor levende

skaller fisker bedst. Som med alle andre dyr har også aborrer en tendens til at tune sig ind på de føde-

emner, der er flest af – og som er lettest af få fat i på. Er der masser af skaller – er der således gode odds for

småskaller som agn. Dette kunne fx være, når øget saltholdighed i havet trænger store småskallestimer

op i åerne. Omvendt, kan det i perioder med relativt få skaller være mest oplagt at fiske med rejer. Det kan

eksempelvis være, når et for højt saltindhold dræber skallerne, så de overlevende aborrer skifter til andre

fødeemner, der tåler mere salt og derfor overlever – fx fjordrejer. Årsagen er umiddelbar logisk – når først

en rovfisk danner et søgebillede af det bytte som er lettest at smæske sig i – skal der meget til før den

reagerer på andre fødeemner. Preferencesvingninger som disse kan også ske over få timer – simpelthen

fordi tilgængeligheden af aborrernes byttedyr skifter som følge af ændringer i vind- strøm- eller lys.

BRUG LINEBUEN Når der fiskes på tværs af

strømmen i nedstrøms vind kan det være svært at

holde linen stram nok til at optimere flådkontakt

og modhug. Men – nogle gange kan det udnyttes

til egen fordel. Står fiskene langs en kant, hvor det

bedst kan svare sig, at flåddet driver parallelt med

strømmen, kan linebuen udnyttes til at give lok-

kende bevægelser i taklet. Ved at rykke stangen

umiddelbart over overfladen i opstrøms retning,

forplantes bevægelsen via linebuen, så taklet træk-

kes lokkende nedstrøms uden af forlade sin bane

nævneværdigt. Metode har givet mange pragtfisk,

som denne til Søren Beck, men kræver selvsagt, at

man er ekstra vaks i modhugget.

GLEM IKKE SKALLERNE



I HÅRD VIND OG DÅRLIGT LYS eller når der skal kastet langt – kan det være svært at

se en tynd flådtop. Her er det en fordel med flåd, der har en meget synlig top som fx

Drennans Target Carp. Ved knapt så ekstreme forhold, hvor det er svært at se toppen, bør

man vælge mere følsomme flåd som Drennans klassiske Driftbeaters eller Carp Antennas.

Bemærk flådadapteren, der gør det muligt lynhurtigt at skifte flåddet, hvis fx ændringer i

vind eller strøm dikterer, at der skal skiftes flåd for at optimere kast, linekontrol og indikation.
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og derved få længere kast. Hvis man både vil

optimere kastet og sikre sig mod uventede line-

brud, monteres flåddet på 50-80 centimeter

slagline af 0,30 fluorocarbon (FC) eller nylonline

med en løkke i begge  ender. Flåddet skal fæst-

nes, så man let kan ændre linedybden - enten

med gummistop, stopknude, stopperler eller

flådadapters. Det vil normalt altid kunne svare

sig at binde et tyndere forfang af fx 0,16 – 0,18

mm FC for enden af flådtaklet eller slaglinen, for

et give en bedre og mere naturlig præsentation.

Et lille stykke fluorotube over krogøjet kan på

mørke dage eller i uklart vand gøre forskellen.

FJORDREJER  (Palaemon adspersus), der også kal-

des også for roskilderejer, er helt klart mest

lokkende i levende tilstand. De forveksles ofte

med hesterejer (Crangon crangon), der er

mindst lige så gode agn. Hesterejer er større,

mørkere og grå i kogt tilstand – i modsætning

til fjordrejerne, der bliver pink eller rødbrune.

Når rejerne skal opbevares inden fiskeriet,

skal man huske, at de normalt lever i brakvand,

og derfor også skal opbevares i brakvand.

Hælder man dem over i en spand med poste-

vand, så dør de. Det bedste og letteste er at

tage rigeligt med vand med, når man fanger

dem – eller tage forbi det nærmeste sted med

brakvand, og hente nyt vand. Bor man langt fra

havet, er det muligt at lave kunstigt brakvand

ved at blande postevand med salt i en fortyn-

ding, der svarer til  8–12 gram salt pr. liter

vand.

HOLD REJERNE I LIVE  Rejerne skal have rigeligt

med  ilt. Ved kortere opbevaring kan man

anvende en batteridrevet pumpe, mens det ved

længere tids opbevaring er en fordel med en

220 V pumpe. Husk at checke agnbeholderen

dagligt for døde individer, der let spottes som

blege dyr, der ikke spræller i hånden. Vandet

bliver hurtigt dårligt, hvis ikke man straks fjer-

ner døde rejer – meget hurtigere end hvis der

er en død agnskalle i spanden. 

Køligt vand kan indeholde mere ilt end

varmt vand. I lune perioder kan det derfor for-

længe levetiden at afkøle vandet med køleele-

menter. Hvis iltpumpen løber tør for batterier

på turen, kan vandet iltes rimelig effektivt ved

løbende at skifte et par øsefulde (brak!)vand.

Alternativt kan vandet iltes ved at tage en lille

spand/øse, som fyldes med vand fra spanden

og hældes tilbage. Rejerne kan normalt holde

sig 3-4 uger  i en kølig og veliltet agnspand.

Har man mulighed for det, er det en fordel at

skifte vandet en gang om ugen.

Det kan være en fordel at hælde ålegræs eller

lignende i spanden, så rejerne har noget at sætte

sig på, når de har brug for at hvile. Herved bru-

ger de mindre ilt og holder sig længere.

flådspin & rejer fortsat

Aktivt afsøgning af fiskepladsen giver ofte flere fisk – også når der bundfiskes. Her er det svenske David

Lannertoft, som med jævne mellemrum hiver sin levende skalle et par meter længere ind. Levende skaller

holder ikke så godt til gentagne kast, så hvis ikke man har rigtig mange skaller, er metoden mest effektiv

ved fiskeri/dørg fra båd. Den optimale stang er en quiver- eller jigstang på 9 – 11 fod. Den levende skalle fi-

skes eksempelvis på et paternostertakel med 80-150 cm 0,20 FC-krogtafs og 20 – 30 cm blytafs. Til mindre

skaller er en str. 8 – 6 enkeltkrog i læbens som regel passende, og 15 – 30 gram bly er normalt rigeligt.Takel

og grej til bundspin med rejer er præcist det samme.

Til aktivt bundfiskeri med rejer kan det være en fordel at montere et lille sub-flåd 20-30 centimeter

foran rejen. Sub-flåddet, der eksempelvis kan være en lille strikeindikator, giver agnen ekstra bevægelse,

fordi den stiger i vandet ved spinstop. Subflåddet fungerer også fint med skaller på taklet.

Præcis som ved flådspin er en varieret, uforudsigelig og rykvis indspinning af taklet ofte det, som giver

flest fisk. Når rejer i mange tilfælde har udfisket skaller på fx Lödde kan man i øvrigt stille sig selv spørgs-

målet: har fiskestilen være en medvirkende årsag til dette? Langt de fleste svenskere fisker nemlig statio-

nært med deres bundstænger – hvor de i mange tilfælde måske ville fange meget mere, hvis de fiskede

mere aktivt og opsøgende med deres takler.

AKTIVT BUNDFISKERI



HVORDAN SKAFFER MAN REJER?  Fjordrejerne

kan man fange selv, og det sker bedst efter

mørkets frembrud. Om sommeren kan

man fange rejerne stort set overalt på lavt

vand langs den åbne kyst, men det hjælper

ikke meget, for fiskeriet efter brakvandsa-

borrer i åer og havneområder foregår i peri-

oden november – april. I dette tidsrum er

det lettest at fange rejerne på lidt dybere

vand i havne og langs broer. Typiske hot-

spots er steder med mange sten, stolper

eller bolværk med god vandudskiftning.

Her fanges rejerne ved at sænke nettet ned

og skrabe op eller hen langs stenene/pæle-

ne. Et andet klassisk sted er hjørner eller

strømkanter, hvor et stort tæppe af sam-

mendrevent ålgræs eller anden vegetation

giver optimal dækning og gode fødesøg-

ningsmuligheder for rejerne. Her fanges rejer-

ne ved at føre nettet gennem vegetationen,

hvorefter man tålmodigt sorterer rejer og

grøntsager.

Alternativt kan man købe rejerne hos fiske-

handleren for cirka 100 kroner kiloet. Selvom

det er mest optimalt at få rejer direkte fra rusen,

kan de sagtens holde sig på is i et døgns tid. Så

længe rejerne spræller livligt, skal de nok holde

sig, hvis de efterfølgende opbevares i en veliltet

spand med køligt vand. 200-300 gram rejer per

fisker er som regel mere end rigeligt til en dag. 

Rejerne kan enten fanges med et klassisk reje-

net som dette – eller et trekantet karpenet af

varierende størrelse. Det traditionelle rejenet

med stiv træramme har især sin force, når der

er meget grøde, fordi det lettere kan bære

vægten af meget vegetation uden at kol-

lapse. Ulempen ved denne type af net, er at

skaftets længde er lige i underkanten, når

der skal skrabes rejer langs kajer eller

moler, hvor der er relativt langt ned til van-

det. På rigtige rejenet er netposen monteret

bag den yderste forkant af nettet, hvilket

betyder, at nettet ikke slides i stykker, når

der skrabes.

Fordelen ved et karpenet er dels at det

er stort – og dels at man pga standardge-

vindet ved spredeblokken, kan montere

ekstra lange teleskopiske skafter, hvis der

er brug for det. Hvis man har en skarp pan-

delampe kan  genskinnet fra rejernes øjne

af og til ses i vandet, og er man heldig at

spotte større flokke i frit vand er karpenet-

tet helt ideelt. Ønsker man et net med fast

ramme til at skrabe med, kan man som alter-

nativ bruge et stort pandenet. Uanset om man

bruger det ene eller det andet net, bør man for-

stærke forkanten af nettet med gaffatape. Blot

en halv times skrabning på overflader med

mange muslinger og rurer, kan nemlig øde-

lægge nettet totalt. ●

Fra venstre: a) Drennans Target Carp. b-c) belastede antenneflåd – også kaldet et missiles, er det bedste valg til lange kast i besværlig vind. Modellen med fortykket

top er yderst stabil i hård vind. 4-8 gram er passende til moderat vind og 20-40 meter kast, mens kraftigere modeller er optimalt til hård vind og virkelig lange kast.

d-e) Loaded wagglers er som navnet antyder belastede i bunden. Kaster rimeligt ud til 20 – 30 meter i svag – moderat vind og er det bedste valg, når perfekt indika-

tion af forsigtige hug er førsteprioritet. 2 – 4 grams bærevægt er normalt passende. Virkelig god til nedstrømsfiskeri fra båd. Den gennemsigtige model fra

Drennan har især sin force i klart vand. f) Avons. Den højt placerede flydekrop hindrer, at flåddet suges ned af strømhvirvler. Anvendes primært i kraftig strøm.

Anvendes typisk i 2 – 6 grams bæreevne. g) Chubbers. a-e er perfekte til stillestående vand, men fungerer fint selv i rimelig kraftig strøm - så længe den er jævn og

uden hvirvler.

Nederst i midten ses udskiftelige dart/flight flådtoppe, der sikrer bedre kast og større synlighed (Drennan Combo Flights). Stops af ren gummi glider for et godt

ord og egner sig derfor (heller) ikke til fiskeri med store missiles. Til dette formål kræves et stop af gummi/silikone, der sidder bedre fast – fx Drennan Float Stops.
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Aktivt, opsøgende flådspin er en helt suveræn
måde at præsentere rejerne på.

Denne flotte fisk fra Lödde Å faldt for en
fjordreje fisket on-the drop på et stort missile
flåd.
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